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Piratstvo je
kaznivo dejanje

Kaj je piratstvo?
Piratstvo je nepooblaščena distribucija,
reprodukcija, kopiranje, izvajanje,
hramba, prodaja ali druga uporaba
intelektualne lastnine (IP), zaščitena po
zakonu o avtorskih pravicah.

PODROČJA DELA

Kategorije spletnega piratstva:
• web streaming,
• youtube ripperji,
• neposredni prenosi,
• javni torrenti,
• zasebni torrenti.

Združenje imetnikov pravic Slovenije
deluje na področjih:

Na dolgi rok piratstvo ubija ustvarjalnost in
kulturo določenega naroda, kontinenta, sveta.
Zagovorniki piratstva pravijo, da s tem, ko z
interneta prenesejo filme, glasbo ali programsko
opremo, ne prizadenejo nikogar, vendar temu ni
tako. Prizadeti so številni ustvarjalci, ki so v delo
vložili več let ali celo desetletij ter velike vsote
denarja, na koncu pa njihova prizadevanja
izničimo v nekaj minutah, kolikor traja, da njihova
dela prenesemo z interneta. To, da pišemo v prvi
osebi ni slučaj. Kar 70 odstotkov uporabnikov
interneta meni, da ni nič narobe, če se
poslužujemo on-line piratstva, saj naj bi s tem
prizadeli le velike multinacionalke. Ob tem pa
pozabljamo, da bodo brez težko prisluženega
denarja ostali predvsem avtorji, ki z velikimi
sistemi nimajo nič, jim pa prihodki od njihovih del
pomenijo sredstva za preživetje in možnosti za
nadaljne delo.

• izobraževanja,
• ugotavljanja kršitev in kršiteljev,
• onemogočanja oz. preprečevanja kršitev,
• usmerjanja k legalnim vsebinam in
• pomoči pri vzpostavitvi legalnih
sistemov v RS.

Kazniva dejanja s področja intelektualne lastnine
povezana s kršitvijo materialnih avtorskih pravic
so opredeljena v 148. členu kazenskega
zakonika, ki predpisuje kazni od 3 do 8 let,
odvisno od tržne vrednosti primerkov avtorskih
del, katere je neupravičeno uporabil osumljenec.
Višino kazni določi sodišče.
V splošnem kršitev materialnih avtorskih pravic
predstavlja kršitev pravic intelektualne lastnine.
Intelektualna lastnina po Konvenciji o ustanovitvi
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino
vključuje avtorske in sorodne pravice ter
industrijsko lastnino.
Kršitev pravic intelektualne lastnine lahko
predstavlja prekršek, za katere sta pristojna Tržni
inšpektorat RS in Carinska uprava, ali kaznivo
dejanje, ki jih obravnava policija.
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Avtorji literarnih del imajo v
digitalnem okolju velike težave
pri licenciranju svojih del in
zagotavljanju ustreznih
nadomestil. Avtorjem je potrebno
zagotoviti pošten del zaslužka, ki
je ustvarjen z uporabo njihovih
del na različnih platformah.
Zaradi jezikovnih ovir vsebine
slovenskih medijev sicer niso
izpostavljanje razširjanju v takem
obsegu, kot pri glasbi ali filmu.
Imajo pa imetniki pravic velike
težave, ker pomemben del
oglaševalskega kolača, s katerim
se financira avtorska produkcija,
poberejo družbena omrežja,
iskalniki, platforme in aplikacije,
ki samo distribuirajo avtorsko
zaščitena dela.

GLASBA
Po podatkih mednarodne
organizacije MUSO (MUSO
Global Film & TV Piracy Insight
Report 2016) se v Sloveniji v letu
2016 beleži več kot 24,3 milijonov
nelegalnih dostopov, kar pomeni
povprečno 16,33 na prebivalca.
Ponudniki streaming storitev na
slovenskem trgu:
• Apple Music,
• Deezer,
• eMusic,
• Google Play,
• iTunes,
• Tidal,
• YouTube.

FILM
V Sloveniji se po podatkih
mednarodne organizacije MUSO
v letu 2016 na področju filma in tv
vsebin beleži 78 milijonov
nelegalnih dostopov, kar pomeni
povprečno 52,37 na prebivalca.
Ponudniki digitalnih storitev na
slovenskem trgu:
• HBO OD,
• Netflix,
• VOYO,
• YouTube.
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